
لبنـــانالأردنكل الأرقام واملعلومات تتعلق مبن�شاآت الوكالة

اجلمهورية 

العربية

ال�شـــورية

ال�ضفـــة

الغربيـــة

قطـــاع

املجمـــوع /املعـــدلغـــزة

معلومـــــات عـــــامة

4,966,664  1,167,361 848,494  495,970  455,373  1,999,466 الالجئون امل�سجلون

0.86.95.18.95.54.2ن�سبة الزيادة يف تعداد الالجئني امل�سجلني خالل ال�سنة املا�سية )%(

40.09.010.017.024.0100ن�سبة الالجئني امل�سجلني اإىل جمموع الالجئني امل�سجلني

58 10129198عدد املخيمات
1,452,709 518,147 206,123 149,822 227,718 350,899 الالجئون امل�سجلون يف املخيمات

17.753.531.726.546.830.5ن�سبة الالجئني امل�سجلني يف املخيمات اإىل تعداد الالجئني امل�سجلني

التعليـــــم - ال�سنة الدرا�سية 2010/2011

700 238 98 118 74  172 املدار�س )ابتدائية، اإعدادية، و6 مدار�س ثانوية يف لبنان(
22,904 9,301 3,264 2,706 2,023  5,538 عدد موظفي التعليم

482,795 211,867 53,954 66,400 30,896  119,678 عدد التالمذة
48.955.449.058.147.949.9ن�سبة التالمذة الإناث

561.21,005.6376.7801.5660.5681.1تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة البتدائية )بالدولر الأمريكي(

567.81,685.1516.2867.5916.6910.6تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة الإعدادية )بالدولر الأمريكي(

10 2 3 1 2 2 عدد مراكز التدريب املهني
6,209 1,610 800 1,090 1,137 1,572 عدد اأماكن التدريب

)1(
3 2 1 كليات العلوم الرتبوية )4 �سنوات درا�سية(

1,700 600    1,100 ما قبل اخلدمة
1,415 905 - 95 93 322 تدريب املعلمني يف اأثناء اخلدمة

ال�سحـــــة

137 20 41 23 29 24 عدد املراكز ال�سحية
 )ل ت�سمل ال�سحة البيئية(

)2(
3,111 867 797 394 324 717 عدد موظفي ال�سحة 

3,654 867 1,011 394 325 1,043 عدد موظفي ال�سحة )ت�سمل ال�سحة البيئية(
118 22 23 19 21 33 مراكز �سحية تقدم خدمات �سحة الأ�سنان )ت�سمل 10 وحدات متنقلة(

108 19 23 18 19 29 مراكز �سحية تقدم خدمات �سحة الأ�سنان )ل ت�سمل وحدات متنقلة(
)3(

136 20 40 23 29 24 مراكز �سحية تقدم خدمات رعاية �سحة الأم والطفل وتنظيم الأ�سرة 
135 18 41 23 29 24 مراكز �سحية تقدم خدمات ملر�سى ال�سكري و �سغط الدم

120 18 40 21 17 24 مراكز �سحية تقدم خدمات خمربية
11,125,357 4,587,461 1,694,115 1,092,933 1,139,241 2,611,607 جمموع زيارات املر�سى ال�سنوية )1 يناير - 30 كانون الأول 2010( 

100.099.8 100.0 100.0 100.0 99.4 ن�سبة امل�ساكن يف املخيمات املت�سلة ب�سبكة توريد املياه )%(

93.487.0 62.5 96.1 91.7 93.0  ن�سبة امل�ساكن يف املخيمات املت�سلة مبرافق ال�سرف ال�سحي )%(

الإغاثـــــة و اخلدمـــــات الجتماعيـــــة

 288,405  104,581 36,867 37,224 54,267 55,466 عدد حالت الع�سر ال�سديد
2.811.97.54.39.05.8ن�سبة حالت الع�سر ال�سديد لعدد الالجئني امل�سجلني

12915161062عدد مراكز برامج املراأة

81615636عدد مراكز التاأهيل الجتماعي

312006عدد مراكز التطوير الجتماعي

135117036�سناديق مدارة من قبل املجتمع 

11011598166201707عدد موظفي دائرة الإغاثة و اخلدمات الجتماعية

) املجاميع منذ تاأ�سي�س الربنامج يف العام 1991/92 يف غزة، 1996 يف ال�سفة الغربية، 2003 يف �سوريا والأردن (الأعمـال ال�سغيـرة وامل�ساريـع الإنتاجيـة )قطاع غزة وال�سفة الغربية(

225,568  94,914 58,913  43,323  28,418 عدد القرو�س التي مت منحها 
256,859,383 103,891,695 83,521,234 30,062,274 39,384,180 اإجمايل قيمة القرو�س التي مت منحها )بالدولر الأمريكي(

امل�ســـاريـع

)4(
1223201933121عدد امل�ساريع املمولة  )يف2011 ( 

د بها )مباليني الدولرات الأمريكية( 1.712.515.65.938.277.0امل�ساهمات واملبالغ املتعهَّ

بالأرقـــام

بتاريخ الول من يناير /كانون ثاين

)2( بالإ�سافة اإىل ذلك، يوجد 72 موظف اأكادميي، و 14 موظف يف ال�سحة و17 موظف يف الإغاثة الجتماعية واخلدمات الجتماعية  يف املقر الرئي�سي يف عمان.   )1( �سنتني من تدريب املعلمني على »قبل اخلدمة« يف مركز �سبلني للتدريب، لبنان.    

)4( وبالإ�سافة اإىل ذلك، يتم ت�سغيل 6 و 8 م�ساريع من  املقر الرئي�سي يف عمان وغزة على التوايل.     )3( �سحة الأم والطفل.       



عدد الالجئين

الذروة يف عدد زيارات املر�شى بني عام 2002 وعام 2003 تعزى للعدد الكبري من املر�شى الذين قاموا بزيارة عيادات الوكالة يف ال�شفة 

الغربية وغزة نتيجة النتفا�شة الثانية

زيارات المرضى للمراكز الصحية
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مكتب الإعالم, رئا�شة الأونروا )غزة(, متوز 2011  
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عدد زيارات الالجئني املر�شى2010-2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

لبنان ) خميم نهر البارد(

ميزانيــــة ال�شنـــدوق العــــام لعام 2010
لبنـــانالأردن

اجلمهورية 

العربية

ال�شـــورية

ال�ضفـــة

الغربيـــة

قطـــاع

غـــزة
املجمـــوع /املعـــدل

)نقدًا وعينًا - باآلف الدولرات الأمريكية( 

102 31  23  9  19  19 حياة مديدة و�سحية

 288  124  41  26  31  64 اكت�ساب املعرفة واملهارات
43 12 12  3  7  7 م�ستوى لئق من املعي�سة

4 1  1  0  0  1 التمتع بحقوق الإن�سان بالكامل

25131 15  5  10  11 اخلدمات امل�ساندة

 568  192  91  43  68  102 جمموع ميزانية ال�سندوق العام
املوظفـــــون

7,1383,2873,8064,96811,85531,541عدد وظائف املوظفني املحليني
)6(

7771210126عدد وظائف املوظفني الدوليني 

)5( مالجئ املخيم.      

)6( بالإ�سافة اإىل ذلك ، يتم متويل 76 وظيفة مبا�سرة من املانحني، وع�سر وظائف اأخرى يف مكاتب الت�سال الدولية. 


